
Zápis KM� �. 15 – Nové Sady ze dne 14. 1. 2008 
 
P�ítomni: 6 (60 %) 
Mgr. Stan�k, Ph.D. (p�edseda), p. Kracík, Mgr. Langer, , p. St�íž, Mgr. Vamberová 
 
Omluveni: 4 (40 %) 
Ing. Pachta, , Mgr. Vejbor (tajemník), pí. Kalmanová, Mgr. Šrámek, Ph.D. 
 
Za MP Olomouc II - Janského:  MPO II. strážníci  Vyroubal, Schneider  
Za OOP �R - Heyrovského: pprap. Dan Lašt�vka   
 
Ob�ané m�stské �ásti: 
Mikuš Jaroslav 
 
Program: 
 

1. Zahájení. 
2. Podn�ty k MP Olomouc a OOP �R. 
3. Podn�ty a žádosti ob�an� m�stské �ásti. 
4. Rozhodnutí a na�ízení MmOl na v�domí KM�. 
5. R�zné. 
6. Záv�r. 

 
Ad1) 
 P�edseda KM� zahájil jednání v 17:30 hod. 
Ad2) 
 �lenové KM� se dlouhodob� zajímají o zvýšení bezpe�nosti na pozemních komunikacích 
v obvodu KM� �. 15 Nové Sady. Jedním z témat je rychlost vozidel.   

Strážníci MPO informovali o tom, že v termínu 7. – 11. 1. 2008 prob�hlo kontrolní m��ení 
preventivním radarem VIASIS 3000 v úseku ulice Slavonínská. Výsledky m��ení jsou dostupné na 
webových stránkách M�stské policie Olomouc  
http://www.mp-olomouc.cz/usr_mp/download.php?sekce=12. Aktuální kontrolní m��ení probíhá 
v úseku ulice Roosweltova. Podle vyhodnocení výsledk� kontrolního m��ení bude rozhodnuto  
o umíst�ní represivních radar�. 
 Dalším tématem jsou p�echody na nebezpe�ných a frekventovaných místech. Opakovan� jsou 
urgovány p�echody na komunikaci Schweizerova u zastávek MHD: U Kapli�ky, U K�íže; na 
komunikaci Slavonínská zastávka MHD Slavonínská a nov� v prostoru St�ední Novosadské – p�echod 
k MŠ. Situace je dlouhodob� ne�ešená a KM� opakovan� problém urguje. 
 Zástupce OOP �R upozornil, že je t�eba požadavek iniciovat prost�ednictvím odboru dopravy 
magistrátu m�sta Olomouc.  
  

Uzav�ené téma: 
Bylo odstran�no odstavené nepojízdné auto RZ 2C5 48-33 na parkovišti v ul. Werichova.  

  
Ad 3) 
 Pan J. Mikuš z DPS Peškova 1 upozornil na skute�nost, že chodník v Peškov� ulice není 
v zimním období udržován, což vážn� komplikuje život ob�an� DPS, kte�í jsou �asto ZTP.  
 

Záv�r: zjistit odpov�dnost za údržbu chodníku a pokusit se sjednat jeho pravidelnou údržbu 
v zimním období   
 



 Uzav�ené téma: 
 KM� byla informována odborem vn�jších vztah� a informací MmO o zadání objednávky 
na p�edlážd�ní chodníku na ul. Slavonínská prost�ednictvím firmy PRESBETON Nova, s.r.o. 
Cena v�etn� DPH nep�esáhne 80 000 K�. 
 
Ad 4) 
 �lenové KM� vzali na v�domí doru�ená rozhodnutí stavebního odboru MmOl  
o povolení zvláštního užívání místních komunikací a odboru životního prost�edí MmOl povolení 
zvláštního užívání ve�ejné zelen�, záborech a výkopových pracích. 
 

�lenové KM� se seznámili s dopl�ujícími informacemi k žádostem projednaným p�i jednání 
KM� dne 10. 12. 2007 a p�ijali následující stanoviska: 

 
�j.: SmOl/Maj/22/6278/2007/To – žádost o prodej parc. �. 180/7 orná p�da a parc. �. 180/8 

orná p�da (pozemky jsou sou�ástí honu v lokalit� Za And�lskou). Odprodej pozemk� za ú�elem 
vybudování a provozování autokempu. 
  
 Stanovisko: 

�lenové KM� chápou zám�r m�sta vybudovat chyb�jící autokemp v okolí m�sta, p�esto 
p�edložený zám�r, tak jak je p�edložen, nevzbuzuje d�v�ru. Není jasný zám�r s ukládáním odpadu  
a také není do�ešena otázka p�íjezdu vozidel ke kempu – cesta v sou�asnosti vede zástavbou rodinných 
domk� pro jejichž majitele to bude výrazný zásah do soukromí. Již v sou�asnosti byly zaznamenány 
stížnosti na nadm�rný hluk p�i po�ádání r�zných akcí a oh�ostroj�. �lenové KM� zvážili všechny 
argumenty a s  odprodejem pozemk� nesouhlasí. 

 
�j.: SmOl/Maj/22/6382/2007/Ji – žádost o pronájem s následným odprodejem �ásti pozemku 

parc. �. 235/23 orná p�da a �ásti pozemku parc. �. 485/2 ostatní plocha (pozemky v lokalit� Povel – 
�tvrtky). Odprodej za ú�elem výstavby bytového domu. 
   
 Stanovisko: 

�lenové KM� se seznámili se stanoviskem odboru koncepce a rozvoje z hlediska ÚPnSÚ  
a rozvojových zám�r�, tedy s tím, že zám�r je v souladu s regula�ním plánem a že z hlediska územního 
plánování nejsou námitky proti prodeji �ásti pozemk� pro navrženou stavbu. Na základ� výše 
uvedených skute�ností KM� s obsahem žádosti souhlasí.  

 
�lenové KM� projednali žádosti k pronájmu, prodeji, nabytí a výkupu majetku statutárního 

m�sta Olomouce doru�ená do 14. 1. 2008 a p�ijali následující stanoviska: 
  
 �j.: SmOl/Maj/22/7535/2007/Sk – žádost o pronájem �ást. parc. �. 54 ostatní plocha o vým��e  
1 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Pronájem za ú�elem umíst�ní jednoho 
reklamního panelu typu „Midiboard“. 
 
 Stanovisko: 
 �lenové KM� souhlasí s pronájmem. 
 
  



�j.: SmOl/Maj/22/5798/2007/To – žádost o pronájem a prodej �ást. parc. �. 265/5 orná p�da  
o vým��e cca 7 500 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc. Pronájem s následným 
odprodejem za ú�elem z�ízení areálu na výrobu d�ev�ných dílc� pro RD z d�evostaveb spojený 
s výrobou d�ev�ných bedn�ní, p�j�ovnou d�ev�ného a plastového bedn�ní a s volným prodejem 
�eziva. 
 
 Stanovisko: 
 �lenové KM� souhlasí s pronájmem s následným odprodejem, není-li zám�r v rozporu 
s jinými regula�ními opat�eními – nap�. protipovod�ová a pokud bude vy�ešen p�ístup k vlastnímu 
pozemku a  pozemk�m okolním. 
 
 �j.: SmOl/Maj/22/7776/2007/Go – žádost o pronájem parc. �. 319/2 ostatní plocha o vým��e  
4 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc. Pronájem za ú�elem umíst�ní 1 ks oboustranného osv�tleného 
reklamního Bigboardu o rozm�rech 9,6 m x 3,6 m, tj. 34,56 m2 spole�nosti MARPER spol. s r.o. 
 
 Stanovisko: 
 KM� nesouhlasí s pronájmem. Objekt je umíst�n blízko obytných dom�, p�i�emž osv�tlení by 
rušilo a obt�žovalo. 
  
Ad 5)  
 Požadavek na opravu zastávky MHD Slavonínská ve sm�ru k železni�ní zastávce �D Nové Sady 
– zastávka je jen obtížn� využitelná pro ZTP ob�any (dlážd�ní). 
 
Ad 6 
 Jednání KM� bylo ukon�eno v 18:50 hod. 
 
P�íští jednání KM� se uskute�ní dne 11. února 2008 od 17:30 hod v DPS, Peškova 1, Olomouc. 
 
Zapsal: 
 Mgr. Antonín Stan�k, Ph.D. – p�edseda KM� 


